
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 151. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 20.6.2022

2332/151/RM/2022 Plnění usnesení rady města z 1. až 150. schůze z období 2018 - 2022

I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města s tím, že

    považuje za splněné body:

2250/147 z 147. schůze rady města - 9. 5. 2022
2278/148, 2280/148, 2287/148 z 148. schůze rady města - 23. 5. 2022
2311/149 z 149. schůze rady města - 25. 5. 2022
2316/150, 2317/150, 2318/150, 2322/150 z 150. schůze rady městy - 6. 6. 2022

    další úkoly trvají.

2333/151/RM/2022 Soubor rozpočtových opatření č. 46-47

I. Rada města schvaluje
rozpočtová  opatření  v  předloženém  znění  v  souladu  s  usnesením  zastupitelstva  města
Slavkov  u  Brna  č.  414/26/ZM/2021  ze  dne  13.12.2021,  které  pověřuje  radu  města
schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 2021 formou rozpočtových opatření:

Č.
RO

ORJ § Pol. ORG ÚZ Text
Příjmy
(Kč)

Výdaje
(Kč)

46
71 3399 2321 33992

VV - Přijaté neinvestiční peněžní dary -

Dny Slavkova
60 000

71 3399 5169 33992 VV - Kulturní akce 60 000

47
71 6221 2321

VV - Přijaté neinvestiční peněžní dary -

Humanitární účely
50 000

71 6121 5169 VV - Humanitární účely 50 000

2334/151/RM/2022 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - ISŠ

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předložené Dohody o podmínkách vybudování stavby na městském pozemku,
spočívající ve vybudování chrániček pro optický kabel se společností Integrovaná střední
škola  Slavkov  u  Brna,  p.o.,  Tyršova  479,  684  01  Slavkov  u  Brna,  IČO:  49408381,  na
pozemcích parc. č. 12/1 a 1743/2 v k. ú. Slavkov u Brna, které jsou ve vlastnictví města
Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření předložené Dohody o podmínkách vybudování stavby na městském
pozemku,  spočívající  ve  vybudování  chrániček  pro  optický  kabel  se



společností  Integrovaná střední  škola  Slavkov u Brna,  p.o.,  Tyršova 479,  684 01
Slavkov u Brna, IČO: 49408381, na pozemcích parc. č. 12/1 a 1743/2 v k. ú. Slavkov
u Brna, které jsou ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

Termín: 31.7.2022

2335/151/RM/2022 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Areál Slavkov

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předložené Dohody o podmínkách vybudování stavby na městském pozemku,
spočívající ve vybudování přípojky areálového vodovodu, splaškové kanalizační přípojky a
plynovodní přípojky se společností Areál Slavkov s.r.o., U Mlýna 1552, 684 01 Slavkov u
Brna,  IČO:  29313333,  na  pozemcích  parc.  č.  2521/2 a  2521/3  v  k.  ú.  Slavkov u  Brna,
které jsou ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření předložené Dohody o podmínkách vybudování stavby na městském
pozemku,  spočívající  ve  vybudování  přípojky  areálového  vodovodu,  splaškové
kanalizační  přípojky  a  plynovodní  přípojky  se  společností  Areál  Slavkov  s.r.o.,  U
Mlýna 1552, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 29313333, na pozemcích parc. č. 2521/2 a
2521/3 v k. ú. Slavkov u Brna, které jsou ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

Termín: 31.7.2022

2336/151/RM/2022 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - manželé Klimkovi

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předložené Dohody o podmínkách vybudování stavby na městském pozemku,
spočívající ve vybudování sjezdu a stáníé pro automobil s manželi Václavem Rodriguesem
Klimkem a Eliškou Klimkovou, oba bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , na pozemku parc.
č. 2030 v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření předložené Dohody o podmínkách vybudování stavby na městském
pozemku,  spočívající  ve  vybudování  sjezdu  a  stáníé  pro  automobil  s  manželi
Václavem Rodriguesem Klimkem a Eliškou Klimkovou, oba bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ , na pozemku parc. č. 2030 v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví
města Slavkov u Brna.

Termín: 31.7.2022

2337/151/RM/2022 Kolotoče

I. Rada města souhlasí
s hostováním a s umístěním atrakcí provozovatele Emila Schulze, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░ IČ: 67587470 ve Slavkově u Brna při Dnech Slavkova v letech 2023, 2024.

2338/151/RM/2022 Výsledek VZ - Husova čp.63, projektová dokumentace

I. Rada města rozhoduje



že na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na zpracování
dokumentace  pro  společné  územní  rozhodnutí  a  stavební  povolení  a  na  projektovou
dokumentaci  pro  provedení  stavby  na  akci  "Slavkov  u  Brna,  Husova  čp.  63",
byla nejvýhodnější nabídka předložena uchazečem SD Ateliér s.r.o., Orlí 7, 602 00 Brno, IČ:
27714870.

II. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy o dílo  na zakázku "Slavkov u Brna,  Husova čp.  63" se společností  SD
Ateliér s.r.o., Orlí 7, 602 00 Brno, IČ: 27714870 v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  na zakázku "Slavkov u  Brna,  Husova  čp.  63"  se
společností SD Ateliér s.r.o., Orlí 7, 602 00 Brno, IČ: 27714870 v předloženém znění.

Termín: 30.6.2022

2339/151/RM/2022 Zahájení VZ - Rekonstrukce komunikace Malinovského - Svojsíkův park

I. Rada města schvaluje
zahájení veřejné zakázky: "Rekonstrukce komunikace Malinovského - Svojsíkův park" dle
předloženého návrhu zadávací dokumentace.

II. Rada města schvaluje
uvedený okruh subjektů k oslovení pro podání nabídky:
1/ EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha, IČ: 452 74 924, 
2/ SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620
00 Brno, IČ: 480 35 599,
3/IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00
Olomouc, IČ: 258 69 523.

III. Rada města schvaluje
uvedené členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek:
Členové: Bc. Libor Eliáš, Petr Zvonek, Ing. Petr Lokaj, Mgr. Petra Pospíchalová Nedvědová,
Ing. Petr Janek,
Náhradníci:  Ing.  Hynek Charvat,  Ing.  Marie  Jedličková,  Mgr.  Petr  Kostík,  Mgr.  Miroslav
Lstibůrek, Mgr. Martina Polášková, Ing. Dalibor Kašpar.

2340/151/RM/2022 Žádost o prodloužení nájemních smluv - paní Ondroušková, paní Havigerová a
pan Lepka

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3, Úzká 643, Slavkov u Brna, s paní Barborou
Ondrouškovou, ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░ ░░░░  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu

určitou do 30.06.2024 za smluvní nájemné 150 Kč/m2.

II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 28.06.2021 k bytu č. 6, Zlatá Hora 1358,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Hanou Havigerovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,

obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 30.06.2024 za smluvní nájemné 150 Kč/m2.

III. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1, Palackého nám. 123, Slavkov u Brna, s



panem Aloisem Lepkou, ░░░░ ░░░░  ░░░░ ░░░░  ░░░░ ░░░░  ░░ Nájemní  smlouva bude

uzavřena na dobu určitou do 31.12.2022 za smluvní nájemné 150 Kč/m2.

IV. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření nájemních smluv s paní Barborou Ondrouškovou a panem Aloisem
Lepkou a dodatku k nájemní smlouvě s paní Hanou Havigerovou.

Termín: 30.6.2022

2341/151/RM/2022 Pronájem prostor sloužících k podnikání na Koláčkově náměstí č.p.727

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání - kanceláře číslo 208 ve II. NP
administrativní budovy Koláčkovo náměstí č.p. 727, Slavkov u Brna, s panem Stanislavem
Formánkem, se sídlem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , IČO: 45620458.
Smlouva  bude  uzavřena  na  dobu  neurčitou  s  výpovědní  lhůtou  3  měsíce  a  nájemné

stanoveno ve výši 2.350 Kč/m2/rok.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření smlouvy s panem Formánkem.

Termín: 30.6.2022

2342/151/RM/2022 Dodatek č.1 - Techem, spol.s.r.o.

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ,, Dodávka a montáž EITN, provádění rozúčtování ve
vybraných budovách města Slavkov u Brna ",  s firmou Techem, spol.  s r.o., Počernická 96,
108 00 Praha 10, IČ: 49684370, týkající se ochrany osobních údajů, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 s firmou Techem,  spol. s r.o.

Termín: 30.6.2022

2343/151/RM/2022 Smlouva o dodávce tepla z kotelny Zlatá Hora 1310

I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie se subjektem Žuráň, stavební bytové družstvo
se sídlem Zlatá Hora 1233, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 00050326, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie se subjektem Žuráň, stavební
bytové družstvo se sídlem Zlatá Hora 1233, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 00050326, v
předloženém znění.



Termín: 30.6.2022

III. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie se subjektem Společenství vlastníků jednotek
domu Zlatá Hora 1366, 1367, Slavkov u Brna se sídlem Zlatá Hora 1366, 684 01 Slavkov u
Brna, IČ: 04336453, v předloženém znění.

IV. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit  uzavření  Smlouvy  o  dodávce  tepelné  energie  se  subjektem  Společenství
vlastníků jednotek domu Zlatá Hora 1366, 1367, Slavkov u Brna se sídlem Zlatá Hora
1366, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 04336453, v předloženém znění.

Termín: 30.6.2022

2344/151/RM/2022 Zápis z jednání pracovní skupiny pro úpravu ÚP

I. Rada města bere na vědomí
zápis č.4/2022 z jednání pracovní skupiny pro úpravu ÚP.

2345/151/RM/2022  Finanční  příspěvky  v  roce  2022  -  z  položky  humanitární  účely  a  jiný
poskytovatel

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění o poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 5.000 Kč z položky rozpočtu města - jiný poskytovatel Asociaci rodičů a přátel zdrav.
postižených dětí v ČR, z.s., klub"Paprsek" , IČ: 49408577, sídlo Tyršova 29, 682 01 Vyškov.

II. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění o poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 5.000 Kč z položky rozpočtu města - jiný poskytovatel v roce 2022 Lince bezpečí, z.s., 
IČ: 61383198,  sídlo Ústavní 95, 181 02 Praha 8.

III. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění o poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 40.000 Kč z položky rozpočtu města určené na humanitární účely v roce 2022 Diecézní
charitě Brno, Oblastní charitě Hodonín, IČ: 44990260,  sídlo Třída Kpt. Jaroše 9/1928, Brno
na provoz služeb Domácí zdravotní péče a Mobilní hospic Bučovice a Slavkov u Brna.

IV. Rada města neschvaluje
uzavření veřejnoprávní v předloženém znění o poskytnutí finančního příspěvku z položky
humanitární  účely  "Zdravotní  klaun",  o.p.s.,  jelikož  rozpočtová  položka je  pro  rok  2022
vyčerpána.

V. Rada města ukládá

1. Bc. Margitě Sommerové, DiS.

1.1. zajistit  s  žadateli  uzavření  schválených  veřejnoprávních  smluv  o  poskytnutí
příspěvku.

Termín: 15.7.2022

2346/151/RM/2022 Veřejnoprávní smlouvy RÚIAN



I. Rada města schvaluje
uzavření  veřejnoprávních  smluv  o  zabezpečení  provedení  zápisu  do  registru  územní
identifikace, adres a nemovitostí s obcemi Heršpice a Nížkovice, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Haně Postránecké

1.1. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o zabezpečení provedení zápisu do registru
územní  identifikace,  adres  a  nemovitostí  s  obcemi  Heršpice  a  Nížkovice  v
předloženém znění.

Termín: 29.7.2022

2347/151/RM/2022 Změna organizačního řádu MěÚ

I. Rada města schvaluje
Organizační řád Městského úřadu Slavkov u Brna v předloženém znění. 

2348/151/RM/2022 Návrh harmonogramu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na II.
pololetí r. 2022

I. Rada města schvaluje
harmonogram schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na II. pololetí roku 2022
(do konce volebního období) v předloženém znění.

2349/151/RM/2022 ZS-A - Rozpočtové opatření č. 4

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření ZS-A  č.4 v předloženém znění

2350/151/RM/2022 Napojení fondu investic ZS-A

I. Rada města schvaluje
Napojení fondu investic ve výši 110.000 Kč.

2351/151/RM/2022 ZS-A - Žádost o dotaci - INTERREG V-A SK-CZ

I. Rada města bere na vědomí
informaci o záměru účastnit se projektu INTERREG V-A SK - CZ.

II. Rada města souhlasí
s úhradou spoluúčasti ve výši cca 150 000,- Kč v roce 2023. Spoluúčast v projektu bude
kryta formou účelového příspěvku do rozpočtu ZS-A.

2352/151/RM/2022 Organizační zajištění akcí Veteranfest Slavkov a Slavkov Open

I. Rada města bere na vědomí
informaci o organizačním zajištění akcí Veteranfest Slavkov a Slavkov Open - Sting.

2353/151/RM/2022 Základní škola Komenského - organizace závěru školního roku



I. Rada města bere na vědomí
informaci  o  organizaci  závěru školního  roku  2021/2022 na Základní  škole  Komenského
Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

2354/151/RM/2022 Doplňující volby člena školské rady Základní školy Tyršova

I. Rada města ukládá
řediteli  Základní  školy  Tyršova   Mgr.  Jiřímu  Půčkovi  uskutečnit  doplňovací  volby  do
školské rady dle platného volebního řádu školské rady tak, aby nově zvolený člen školské
rady za pedagogické pracovníky zahájil svou činnost k 1. srpnu 2022.

2355/151/RM/2022 DDM-Výměna svítidel

I. Rada města schvaluje
použití  části  rezervního   fondu  Domu  dětí  a  mládeže  Slavkov  u  Brna,  příspěvková  
organizace  ve výši  100 000,- Kč na výměnu původních zářivkových svítidel za nové LED
panely.

2356/151/RM/2022 Služební cesta - Francie

I. Rada města schvaluje
služební cestu Bc. Michala Boudného a Bc. Libora Eliáše do partnerského města Darney ve
Francii dne 23.06.2022.


